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Република Србија         
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број:II-401-547/2017 
Дана 11.05.2016.г. 
Суботица 
Трг слободе бр.1 
тел.024/626-885 
БМ/БЛ 
 

На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима («Службени гласник РС», бр.51/09 и 
99/12), члана 11. став 4. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу 
средстава из буџета Града Суботице за програме и пројекте удружења у области друштвеног и 
хуманитарног рада («Службени лист Града Суботице», бр.38/15) и члана 51 став 1. тачка 10. 
Статута Града Суботице ("Службени лист Општине Суботица", бр. 26/2008 и 27/2008-исправка 
и "Службени лист Града Суботице", бр. 46/2011 и 15/2013)), 

Градоначелник дана   11.05.2017. године доноси 
 

О Д Л У К У 
о избору програма и пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада којима се 

додељују средстава из буџета Града Суботице за финансирање или суфинансирање у 2017. 
години 

 
I 

На основу расписаног Јавног конкурса за финансирање или суфинансирање програма и 
пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада за 2017. годину, додељују се средства  у 
износу од   6.016.000,00 динара која ће се реализовати у 2017. години, следећим подносиоцима 
пријава на јавном конкурсу: 

р.бр.  Назив организације Назив програма/пројекта Износ одобрених 
средстава 

1 
Градско удружење пензионера 
Суботица 

"Редовна делатност удружења" 
230.000,00 Дин. 

2 

Удружење бубрежних инвалида 
Суботица  

"Едукација - рехабилитација - 
психосоцијална подршка 
бубрежним болесницима са 
територије Севернобачког 
управног округа" 

75.000,00 Дин. 

3 Друштво "СОС телефон"  "Друштво СОС" 162.000,00 Дин. 
4 Удружење "Плаво срце 024"  "Делатност удружења" 70.000,00 Дин. 

5 
Међуопштинска организација 
глувих и наглувих 

"Социјална инклузија глувих и 
наглувих лица са применом закона 
о употреби знаковног језика" 

300.000,00 Дин. 

6 
Удружење за подршку особама 
са психофизичким сметњама 
"Заједно" града Суботице 

"Библиотека играчака" 
180.000,00 Дин. 

7 Општинска организација 
инвалида рада 

"Обављање редовне делантости" 574.000,00 Дин. 
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8 

Удружење учесника оружаних 
сукоба на простору бивше 
Југославије градски одбор 
Суботица 

"Пружање саветодавно-
терапијских и социјално 
едукативних услуга ветеранима, 
војним инвалидима, цивилним 
инвалидима рата, члановима 
њихових породица и породицама 
палих бораца" 

100.000,00 Дин. 

9 
Градско удружење за помоћ 
особама са аутизмом Суботица  

"Упознајмо аутизам" 
128.000,00 Дин. 

10 
Удружење за подршку особама 
са психофизичким сметњама 
"Заједно" града Суботица 

"Редовна делатност удружења" 
320.000,00 Дин. 

11 

Удружење грађана  "Став +" "Према стандардизацији пружања 
социјалних услуга у заједници за 
особе које живе са ХИВ-ом и 
АИДС-ом у Србији" 

80.000,00 Дин. 

12 

Удружење дистрофичара 
севернобачког округа  

"Финансирање материјалних 
трошкова, трошкови закупа, 
режијски трошкови и рад 
удружења за 2017.г." 

110.000,00 Дин. 

13 
Друштво за церебралну и 
дечију парализу севернобачког 
округа 

"Обезбеђивање елемантарних 
средстава потребних за рад 
удружења у 2017.г." 

170.000,00 Дин. 

14 
Удружење "Кућа стваралаца - 
Терек - АБЦ&Т секција" 

"Сликањем до лепшег живота 
особа са посебним потребама" 70.000,00 Дин. 

15 Удружење "Космо" "И ја имам своја права" 100.000,00 Дин. 

16 
Градско удружење за помоћ 
особама са аутизмом Суботица  

"Иза дуге" 
260.000,00 Дин. 

17 
Удружење слепих и слабовидих "Удружење слепих и слабовидих 

Суботица - рад тифлопедагога" 350.000,00 Дин. 

18 
Фондација "Тијана Јурић" "Едукативна представа: Кривац је 

тамо негде" 50.000,00 Дин. 

19 
Удружење за борбу против 
шећерне болести Суботица 

"Обављање редовне делатности 
удружења дијабетичара" 100.000,00 Дин. 

20 Удружење "Инфо - 
иницијатива"  

"Ту, поред нас" 60.000,00 Дин. 

21 

Социјално-економски Савет 
општине Суботица 

"1.Социјално-економски савет тј. 
Положај запослених и 
незапослених лица; 2.Увођење 
дуалног образовања у привреду и 
школе; 3.Унапређење 
трипартитног социјалног 
дијалога"  

70.000,00 Дин. 

22 Удружење "Плаво срце 024" "Светски дан дијабетеса и слатки 
викенд" 230.000,00 Дин. 

23 
Удружење грађана Суботице 
"Солидарност" 

"Солидарношћу и хуманошћу до 
социјално одговорног друштва" 60.000,00 Дин. 

24 
Удружење слепих и слабовидих "Интеграција слепих и слабовидих 

грађана у свакодневни живот" 160.000,00 Дин. 

25 
Удружење оболелих од 
мултипла склерозе "Северна 
бачка"  

"Ветар у леђа" 
150.000,00 Дин. 
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26 

Удружење корисника војних 
пензија града Суботице 

"Хуманитарна помоћ материјално, 
здравствено и социјално 
најугроженијим особама, 
нарочито особама са 
инвалидитетом, војним 
инвалидима и пензионерима, 
редобна делатност удружења и 
финансриање материјалних 
трошкова за 2017.г." 

130.000,00 Дин. 

27 

Удружење "Дигитална регија" "Подизање свести јавности о 
положају вулнерабилних група 
путем континуираног, објективног 
и правовременог информисања" 

70.000,00 Дин. 

28 
Удружење ампутираних и 
рођених са малформацијама 

"Финансирање материјалних 
трошкова и рад удружења за 
2017.г." 

200.000,00 Дин. 

29 
Удружење грађана "Слободан 
корак- Пешчара" 

"У корак са информационим 
технологијама" 100.000,00 Дин. 

30 
Удружење грађана 
"Иновативна мрежа" 

"Њихова радост је и наша радост" 
100.000,00 Дин. 

31 
Удружење "За мој град" "Помоћ дневном боравку за 

одрасле ометене у развоју" 62.000,00 Дин. 

32 
Удружење грађана "Креатидеа" "Документарни - информативни 

филм: помоћ старима и особама са 
инвалидитетом" 

70.000,00 Дин. 

33 
Удружење "Центар за подршку 
и развој Суботица" 

"Школа за сву децу" 
80.000,00 Дин. 

34 Удружење "Центар за прави 
живот" 

"Финансирање удружења за 
2017.г." 50.000,00 Дин. 

35 
Савез удружења бораца 
народноослободилачког рата 
града Суботице 

"Основна делатност удружења" 
90.000,00 Дин. 

36 

Удружење избеглих и 
досељених срба - Бајмок  

"Помоћ социјално угроженим 
породицама и деци доби до 3.г. 
којима је потребна помоћ да би 
имали могућност да бар колико 
толико имају нормалан начин 
живота у почетку свог одрастања"  

30.000,00 Дин. 

37 
Удружење "За мој град" "Помоћ деци - инвалидима за 

лакше савладавање препрека" 420.000,00 Дин. 

38 
Удружење ратних и 
мирнодобских војних инвалида 
града Суботица 

"Неговање традиција ратних 
инвалида и ослободилачких 
ратова Србије" 

80.000,00 Дин. 

39 

Удружење ратних и 
мирнодобских војних инвалида 
града Суботица 

"Хуманитарна помоћ материјално 
најугроженијим ратним и 
мирнодобским војним 
инвалидима, породица погинулих 
бораца и цивилним инвалидима 
рата" 

100.000,00 Дин. 

40 
Удружење "Омладински 
грађански парламент" 

"Помоћ социјално угроженим 
грађанима Суботице у урбаним 
деловима града" 

120.000,00 Дин. 

41 
Удружење "Вифо - војвођански 
омладински форум" 

"Save the kids" 
20.000,00 Дин. 
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42 
Удружење "Омладински центар 
Суботица" 

"Посттрауматски синдром" 
75.000,00 Дин. 

43 
Удружење "Иницијатива за 
развој и сарадњу" Суботица 

"Дружење без граница" 
60.000,00 Дин. 

 Укупно 6.016.000,00 Дин. 
 
II 

 Пренос додељених средстава извршиће се изабраним подносиоцима пријава у оквиру 
раздела IV-Градска управа, Глава 03 - Програм 11: Социјална и дечија заштита, Програмска 
активност 0003: Подршка социо-хуманитарним  организацијама, функција 070, економска 
класификација 4819 - Дотације невладиним организацијама, извор 01 закључно са 31.12.2017.г. 
 

III 
 Средства ће се изабраним подносиоцима пријава исплаћивати у складу са динамиком 
прилива средстава у буџет Града Суботице за 2017. годину. 
 

IV 
 Изабрани подносиоци пријава ће путем Секретаријата за друштвене делатности Градске 
управе Града Суботице бити писмено обавештени о висини додељеног износа и програма, 
односно, пројекта који ће се финансирати или суфинансирати. 
 

V 
 Са изабраним подносиоцима пријаве закључиће се уговори о финансирању или 
суфинансирању програма, односно пројекта у области друштвено-хуманитарног рада којим ће 
се регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна. 
 

VI 
 Изабрани подносиоци пријава дужни су да програме, односно пројекте реализују 
закључно са 31.12.2017.г. 
 Изабрани подносиоци пријава дужни су да у року од 15 дана по завршетку програма, 
односно пројекта, а најкасније до 15.01.2018. године, поднесу извештај о реализацији програма, 
односно пројекта у области друштвено-хуманитарног рада и доставе доказе о наменском 
коришћењу финансијских средстава Градоначелнику. 
 Извештај се подноси на обрасцу «Извештај о реализацији програма односно пројекта у 
области друштвено-хуманитарног рада» - Образац бр. 2, који је објављен на званичној интернет 
страници Града Суботице. 

 
 VII 
 Ова Одлука је коначна. 
 

VIII 
 Одлука се објављује на званичној интернет страници Града Суботице (веб-сајт Града). 
 
Одлуку доставити: 
1.Секретаријату за финансије Градске управе 
2.Секретаријату за друштвене делатности Градске управе 
3.Архиви Градске управе 
 
 
         Градоначелник, 
 
         Богдан Лабан 


